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Abstrakt
Cieľom práce je porovnať základné telesné rozmery a indexy huculských koní
chovaných vo vybraných chovoch na Slovensku a zistiť prípadné odchýlky medzi
jednotlivými chovmi vzhľadom na vek, pohlavie, líniu a miesto merania. Najprv sme zmerali
základné telesné rozmery v jednotlivých chovoch, z nich sme vypočítali telesné indexy a
následne sme všetky hodnoty štatisticky spracovali a porovnali medzi sebou. Najviac
štatisticky preukazných rozdielov bolo zistených pri efekte miesta merania. Z 8 telesných
rozmerov a indexov vyšli 3 štatisticky vysoko preukazné a 3 štatisticky preukazné. Pri efekte
pohlavia sme zistili štatisticky vysoko preukazný vplyv na 3 telesné rozmery a indexy
a štatisticky preukazný vplyv na ďalší 1. Vplyv efektu línie vyšiel štatisticky nepreukazný a
efekt veku huculských koní bol štatisticky preukazný u 1 telesného rozmeru a u 1 indexu.
Kľúčové slová: huculský kôň, meranie koní, základné telesné rozmery, hipometrické indexy
Abstract
The aim of this work was to compare basic body dimensions and indices of Hucul
horses in the various breedings in Czech republic and Hungary and found out some
differences between these countries in the terms of age, gender, line and place of
measurements. First of all in each herd we measured basic body dimensions, then
we calculated from measured body dimensions hippo-metrical indices and finally these
resultings were analysed statistically and compared with each other. Most of the statistically
significant differences were related to the effect of the place of measurements. Out of the 8
body dimensions and indices, 3 were highly signifianted and 3 signifianted. Gender had a
statistically highly significant effect on 3 body dimensions and indices and another 1 was
significanted. Effect of the line was no significant and the age had a statistically significant
effect on 1body dimensions and 1 index.
Keywords: Hucul horse, measurement of the horses, basic body dimensions, hippo-metrical
indices
ÚVOD
Huculský kôň patrí medzi primitívne plemená koní, ktoré boli chované našimi
predkami pre vlastnosti, ktoré si v tej dobe tak cenili, a to konštitučná tvrdosť, istý krok aj
v náročnom teréne, dobrá kŕmiteľnosť, nenáročnosť a vytrvalosť. Tieto vlastnosti si dokázali
zachovať dodnes aj napriek niekoľkoročným snahám chovateľov o jeho ,,zlepšenie“ krížením
s ťažnými a fjordskými koňmi (snahy o zmohutnenie) alebo arabskými plnokrvníkmi (snahy
o zušľachtenie). Vďaka týmto tendenciám hrozilo huculom dokonca vyhynutie. Našťastie sa
tak nestalo a už v roku 1979 bol tento malý kôň zapísaný do chráneného genofondu FAO. Za
genetický zdroj Českej republiky bol hucul vyhlásený v roku 1993. Toto plemeno sa zaradilo

medzi genetické zdroje nielen Českej republiky, ale aj Slovenska, Maďarska, Poľska,
Nemecka, Rakúska, Ukrajiny a Rumunska (ŠPKPH, 2006). Genofond týchto koní patrí medzi
vzácne zdroje genetickej diverzity. Pre udržanie vysokej kvality chovného materiálu je preto
nevyhnutné jeho neustále sledovanie, vyhodnocovanie a porovnávanie v rámci všetkých
krajín, kde pôsobí ako genetický zdroj, aby sa predišlo jeho výrazným odchýlkam od
plemenného štandardu. Dôvodom pre zachovanie primitívnych plemien hospodárskych
zvierat je uchovanie ich genetického potenciálu. Disponujú mnohými cennými úžitkovými
vlastnosťami a z tohto dôvodu sa môžu v budúcnosti stať cenným genetickým zdrojom
plemenárskej práce.
V práci sme sa zamerali na najväčšie chovy v rámci Slovenskej republiky. V každom chove
sme zmerali a zanalyzovali 4 základné telesné miery, z nich sme vypočítali hipometrické
indexy a výsledky sme štatisticky spracovali. Cieľom práce je porovnať vybrané chovy
huculských koní chovaných na Slovensku a zistiť prípadné odchýlky medzi jednotlivými
chovmi vzhľadom na vek, pohlavie, líniu a miesto merania.
LITERÁRNY PREHĽAD
Názory na vznik a pôvod huculského koňa sú rozdielne, často aj protichodné.
Všeobecne je hucul zaradený do skupiny koní, ktorých predkom bol tarpan (RADVAN,
2002). Podľa HUČKA (1996) sa dá hucul označiť za autochtónne plemeno Karpát, ktoré sem
neprišlo so žiadnymi kočovnými kmeňmi. Jeho tvrdenie podporujú rôzne kostrové nálezy na
území celého Slovenska. Najstaršie literárne údaje o výskyte huculského koňa sú viac ako 400
rokov staré. Ide teda o najstaršie plemeno koní, chované na našom území, ktoré bolo
v hipologickej literatúre už v roku 1606 popisované ako samostatné plemeno (JELÍNEK,
2001). Jedná sa o Dorohostajského spis Hipika kde sa píše: ,,Opatrnosť tohto koňa pri zliezaní
strmých horských svahov je nevídaná, vysoko zdvíha predné nohy, aby prekročil všetky
prekážky, ktoré mu stoja v ceste.“ Prvé označenie horského koňa termínom hucul sa objavuje
v roku 1883 (HORNÝ a KOVALČÍK, 2005). Hucul patrí medzi menšie horské plemená
s typickými chodmi a dobrou rovnováhou. Zovňajšok je väčšinou korektný, je dlhšieho
telesného rámca na kratších, kostnatých nohách s tvrdou kopytnou rohovinou. Vďaka svojej
telesnej stavbe sa hodí na prácu v horskom teréne ako kôň pre ťah, nosenie nákladov ako aj
jazdectvo (ŠPKPH, 2006). Vyznačuje sa dobrou kŕmiteľnosťou a tvrdou konštitúciou.
V minulosti bol využívaný prevažne ako nosné zviera v horských oblastiach a pre potreby
armády. V súčasnosti je jeho najväčšie využitie v agroturistike a ako ekologické plemeno.
Huculské kone sú chované v oblasti celej Európy a patronát jeho chovu má na starosti HIF
(Hucul International Federation).
Tab. č. 1: Základné telesné rozmery dospelých huculských koní (ŠPKPH, 2006)

Miery/Pohlavie

Žrebce

Kobyly
min.

x

min.

x

KVH

137 cm

142 cm

139cm

144 cm

Obvod hrudníka

170 cm

176 cm

166cm

176 cm

Obvod holene

17,5 cm

18,5 cm

18,5cm

19 cm

Hmotnosť

400 kg

445 kg

420kg

460 kg

MATERIÁL A METODIKA
Podkladovým materiálom pre spracovanie práce sú výsledky vlastných terénnych
meraní v chovoch huculských koní na Slovensku. Zmeraných bolo celkovo 55 huculských
koní. V Národnom žrebčíne Topoľčianky bolo zmeraných 22 chovných huculských kobýl a 5
huculských žrebcov. V súkromnej sfére boli zmerané kone týchto chovateľov :


M. Gonda – Lom nad Rimavicou (SR Hucul klub) v počte 17 huculských kobýl
a 1 huculský žrebec



Liptov - S. Letková – Beňušovce v počte 4 huculské kobyly a J. Goliáš –
Pribylina v počte 5 huculských kobýl a 1 huculský žrebec

Ako pomôcka na meranie koní bola použitá palicová miera (trojdielna štvorhranná
rozkladacia tyč z kovu, na ktorej je vyrytá stupnica v cm, s dvomi kolmo nasadenými
ramenami pričom jedno z ramien je posuvné) a pásková miera pre kone (vosková páska s
vyznačenou stupnicou). Všetky zvieratá sme merali tými istými pomôckami (výsledky by
preto nemali byť zaťažené subjektívnou chybou) a za asistencie dvoch pomocníkov. Jeden
držal kone a druhý zapisoval namerané hodnoty. Meranie každého rozmeru prebiehalo trikrát,
do práce som zaradila výslednú priemernú hodnotu z nameraných 3 rozmerov. Merané kone
stáli na vodorovnej pevnej ploche, pričom všetky 4 končatiny zaťažovali rovnomerne. Pri
pohľade z boku sa hrudné aj panvové pravé končatiny prekrývali. Pri všetkých meraniach
bola zohľadnená aj výška podkovy a jej hodnota bola odčítaná od nameraných hodnôt. Pre
získanie správnosti a čo najpresnejších dát boli použité iba tie namerané hodnoty, u ktorých
nedošlo k narušeniu procesu merania.
Podľa DUŠKA (1999) telesné miery definujeme nasledovne:
1. Kohútikova výška palicová (KVH) – meria sa palicovou mierou v najvyššom mieste
kohútika
2. Kohútikova výška pásková (KVP) – meria sa v rovnakom mieste ako predchádzajúci
rozmer
3. Obvod hrudníka (OHr) – meria sa páskovou mierou za kohútikom
4. Obvod holene (Ohol) – meraný v hornej tretine jej dĺžky (v najslabšom mieste holene)
Z hodnôt telesných mier zistených pri terénnych meraniach boli pre všetky analyzované
jedince vypočítané nasledujúce indexy telesnej stavby (BÍLEK, 1955):
1. Index formátu tela (IFT) – (šikmá dĺžka tela / kohútikova výška palicová) x 100
2. Index mohutnosti (IM) – (obvod hrudníka / kohútikova výška palicová) x 100
3. Index kompaktnosti (IKOM) – (obvod hrudníka / šikmá dĺžka tela) x 100
4. Index kostnatosti (IKOST) – (obvod holene / kohútikova výška palicová) x 100

1.) KVH,KVP 2.) OHr 3.) Ohol

Obr. č. 1: Základné telesné rozmery koní (foto E. Sobotková)
Údaje do databázy boli zhromažďované v programe MICROSOFT EXCEL 2000
a štatisticky spracované pomocou štatistického programu UNISTAT verzia 5.1. metódou
GLM (lineárny model s pevnými efektmi).
Modelová rovnica lineárneho modelu s pevnými efektmi (GLM):
yijklm =  + ai + bj + ck + dl + eijklm
Kde:
yijklm = pozorovanie telesnej miery alebo indexu
 = celkový priemer
ai = pevný efekt veku koňa (i = 1, 2, 3, 4)
bj = pevný efekt pohlavia koňa (j = 1, 2)
ck = pevný efekt línie (k = 1, 2, 3, 4, 5)
dl = pevný efekt miesta merania (l = 1, 2,3)
eijklm = náhodná reziduálna chyba
Databáza bola rozdelená podľa:
A) Veku – podľa veku boli kone členené nasledovne:
 kone vo veku 3 - 6 rokov sme zlúčili do jednej skupiny (n = 15)
 kone vo veku 7 - 12 rokov sme zlúčili do jednej skupiny (n = 24)

 kone vo veku 13 – 18 rokov sme zlúčili do jednej skupiny (n = 8)
 kone vo veku 19 a viac rokov zlúčili do jednej skupiny (n = 9)
B) Pohlavia - podľa pohlavia boli kone členené do 2 skupín:
 žrebce (n = 7)
 kobyly (n = 48)
C) Línie – podľa línie boli kone členené do 6 skupín:
 Goral (n = 15)
 Gurgul (n = 6)
 Hroby (n = 19)
 Oušor (n = 12)
 Prislop (n = 4)
D) Miesta merania – podľa miesta merania boli kone členené do 3 skupín:


Topoľčianky (n = 27)



SR Hucul klub (n = 18)



Liptov (n = 10)

V prípade štatisticky preukázateľného vplyvu sledovaného efektu sme pomocou
metódy mnohonásobného porovnávania (metóda podľa Scheffe) stanovili rozdiely medzi
jednotlivými variantmi veku, pohlavia, línie a miesta merania.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Po štatistickom spracovaní údajov pomocou programu Unistat 5.1 boli zistené
štatisticky preukazné aj vysoko preukazné rozdiely. Pre utvorenie základného prehľadu
uvádzam tabuľku č. 2, ktorá zobrazuje miery a indexy, vychádzajúce u daných efektov
štatisticky preukazné.
Tab. č. 2: Súhrnné výsledky štatistickej analýzy
Miery,
vek
pohlavie
línia
Indexy/Efekt

miesto

KVH

*

KVP

**
*

OHr
Ohol

*

**
**

IFT
**

IM

**

IKOM
IKOST

*

*

**

* označuje štatisticky preukazný vplyv P ≤ 0,05

*

** označujú štatisticky vysoko preukazný vplyv P ≤ 0,01
Porovnanie kohútikovej výšky palicovej (KVH):
Porovnávacou analýzou dát bolo zistené, že na kohútikovú výšku palicovú u huculských koní
má preukázateľný vplyv len miesto merania. Vyššie priemerné hodnoty dosahovali huculské
kone chované v Topoľčiankach, najnižšie hodnoty zas huculské kone chované na Liptove. Na
základe meraní môžeme predpokladať, že huculské kone chované v Topoľčiankach sú vyššie
ako huculské kone z ostatných zmeraných chovov, huculské kone z Liptova sú zas najnižšie.
SR Hucul klub dosahuje taktiež nižšiu KVH z dôvodu využitia koní v táboroch pre deti Efekt
miesta merania v sebe zahŕňa nielen prostredie, v ktorom hucule žijú, ale aj techniku a
technológiu chovu.
Tab. č. 3: Porovnanie miesta merania podľa KVH
Skupina

Prípady

Priemer

Liptov

10

137,32

SR Hucul klub

18

138,67

Topoľčianky

27

141,22

Liptov

SR Hucul klub

Topoľčianky
*

*

Porovnanie kohútikovej výšky páskovej (KVP):
Porovnávacou analýzou dát bolo zistené, že miesto merania má preukázateľný vplyv na
kohútikovú výšku páskovú u huculských koní. Pomocou mnohonásobnej analýzy boli zistené
rozdiely v KVP medzi miestami merania, kde najvyššie priemerné hodnoty dosahovali hucule
chované na Liptove a najnižšie hodnoty hucule zo SR Hucul klubu. Je teda pravdepodobné, že
hucule z Liptova majú väčší obvod hrudníka alebo sú hlbšie ako ostatné merané huculské
kone.
Tab. č. 4: Porovnanie miesta merania podľa KVP
Skupina

Prípady

Priemer

SR Hucul klub

SR Hucul klub

18

146,25

Topoľčianky

27

150,22

*

Liptov

10

150,27

*

Topoľčianky

Liptov

*

*

Porovnanie obvodu hrudníka (OHr):
Pri efekte veku, línie a miesta merania nebol zistený žiadny štatisticky preukázateľný vplyv
na obvod hrudníka. Štatisticky preukazný vplyv bol zistený len pri efekte pohlavia. Pomocou
mnohonásobnej analýzy boli zistené rozdiely v obvode hrudníka medzi pohlaviami, kde, ako
môžeme vidieť v tabuľke č.5, výrazne vyššiu priemernú hodnotu dosahovali kobyle (182,61
cm) oproti žrebcom (174,5 cm). K rovnakým záverom sa vo svojej diplomovej práci
dopracovala aj ORAVCOVÁ (2012) pri porovnávaní exteriéru huculských koní chovaných
v Českej republike a na Slovensku ale aj MAFTEI et al. (2010), pri porovnávaní obvodu
hrudníka u huculských koní línie Goral v rumunskej Lucine a MATOUŠOVÁ et al. (2004) pri
porovnávaní exteriéru huculských koní chovaných v Českej republike a v Poľsku. Jednalo sa
opäť o odlišnosti medzi žrebcami a kobylami. Pri obvode hrudníka vykazovali kobyly
podstatne vyššiu priemernú hodnotu ako žrebce (o 6,84 cm, v mojej práci o 8,11 cm).
Štatisticky vysoko významné rozdiely medzi pohlaviami pri obvode hrudníka dokázali vo
svojej práci aj SOBOTKOVÁ et al. (2004) (kobyly mali štatisticky preukázateľne o 15,7 cm
väčší obvod hrudníka než žrebce) a JAKUBEC et al. (2000) pri meraní starokladrubských
koní.

Tab. č.5: Porovnanie pohlavia podľa OHr
Skupina

Prípady

Priemer

žrebce

7

174,5

kobyly

48

182,61

žrebce

kobyly
*

*

Porovnanie obvodu holene (Ohol):
Porovnávacou analýzou dát bolo zistené, že vek a pohlavie majú preukázateľný vplyv na
obvod holene. Pomocou mnohonásobnej analýzy boli zistené rozdiely v obvode holene medzi
vekovou kategóriou 3-6 rokov, ktorej jedinci dosahovali najnižšie priemerné hodnoty (18,33
cm) a vekovou kategóriou 19 a viac rokov, ktorej jedinci, naopak, dosahovali najvyššie
priemerné hodnoty (19,28 cm). Tento fakt korešponduje s prácou MATOUŠOVÁ et al.
(2004), ktorá tvrdí, že šikmá dĺžka tela, obvod holene, šírka hrudníka a hĺbka hrudníka sa so
stúpajúcim vekom zväčšujú. Pomocou mnohonásobnej analýzy boli zistené rozdiely v obvode
holene medzi pohlavým, kde najvyššie priemerné hodnoty dosahovali žrebce a najnižšie
kobyle (viď. tab. č. 6). K podobným záverom sa dopracovali aj MATOUŠOVÁ et al. (2004)
pri porovnávaní exteriéru huculských koní chovaných v Českej republike a v Poľsku
a PURZYC et al. (2010) pri porovnávaní exteriéru 243 huculských koní chovaných v Poľsku.
Jednalo sa o rozdiely medzi žrebcami a kobylami, kde obvod holene u žrebcov bol väčší ako
u kobýl. Štatisticky vysoko významné rozdiely medzi pohlaviami pri obvode holene dokázali
vo svojej práci aj SOBOTKOVÁ et al. (2004), kde obvod holene starokladrubských žrebcov
bol štatisticky preukázateľne o 0,6 cm väčší než u starokladrubských kobýl a SIMČIČ et al.
(2012), kde obvod holene posavjských žrebcov bol štatisticky preukázateľne o 2,1 cm väčší
než u posavjských kobýl.
Tab. č. 6: Porovnanie pohlavia podľa Ohol
Skupina

Prípady

Priemer

kobyly

48

18,53

žrebce

7

19,38

kobyly

žrebce
*

*

Hipometrické indexy:
Porovnávacou analýzou dát bolo zistené, že na IFT u huculských koní má preukázateľný
vplyv len miesto merania. Podľa ŠTRUPL a kol. (1983) sa tento index u teplokrvných
plemien koní pohybuje zhruba okolo hodnoty 100, u chladnokrvných okolo 109. U huculov sa
podľa zistených meraní pohybuje niekde v rozmedzí týchto dvoch hodnôt. Priemerne
najvyššiu hodnotu v IFT dosahujú hucule z Liptova, najnižšiu zas huculské kone z
Topoľčianok (viď. tab. č. 7). Tento fakt poukazuje na to, že topoľčianske hucule sú, aj pri
vyššej KVH (viď tab. č. 3), kratšie ako hucule z ostatných meraných chovov a teda budú
pravdepodobne aj kompaktnejšie.
Tab. č. 7: Porovnanie miesta merania podľa IFT
Topoľčianky

Skupina

Prípady

Priemer

Topoľčianky

27

102,98

SR Hucul klub

18

106,33

*

Liptov

10

112,39

*

SR Hucul klub

Liptov

*

*
*

*

Pri efektoch pohlavia a miesta merania bol zistený štatisticky preukázateľný vplyv na index
mohutnosti. Pri mnohonásobnom porovnávaní boli zistené štatisticky významné rozdiely
medzi miestami merania, kde huculské kone chované v SR Hucul klube dosahovali vyššiu
priemernú hodnotu v IM (125,1) ako huculské kone chované na Liptove (119,8). Keďže IM

súvisí do značnej miery s OHr, ktorý je u huculov chovaných v SR Hucul klube o 2,82 cm
väčší ako u huculov chovaných na Liptove, nie je vyšší IM u huculov chovaných v SR Hucul
klube prekvapivý. Štatisticky vysoko významné rozdiely v IM boli zistené pri
mnohonásobnom porovnávaní aj medzi pohlaviami a to konkrétne medzi kobylami, ktoré
dosahovali najvyššiu priemernú hodnotu v IM a žrebcami, ktorý dosahovali najnižšiu
priemernú hodnotu v tomto indexe (viď. tab. č. 8). K rovnakému záveru sa dopracovala aj
MATOUŠOVÁ et al. (2004) pri porovnávaní exteriéru huculských koní chovaných v Českej
republike a v Poľsku a to, že kobyly sú mohutnejšie ako žrebce a tiež PURZYC et. al. (2010),
ktorý vypozoroval, že obvod hrudníka s ohľadom na KVH je menší v prípade žrebcov ako
kobýl a domnieva sa, že opakované gravidity u kobýl dodatočne menia niektoré funkcie
hrudnej membrány, a to môže viesť k väčšiemu vyklenutiu rebier a tým k zväčšeniu obvodu
hrudníka.
Tab. č.8: Porovnanie pohlavia podľa IM
Skupina

Prípady

Priemer

žrebce

22

115,98

kobyly

132

122,83

žrebce

kobyly
*

*

Porovnávacou analýzou dát bolo zistené, že miesto merania ma preukázateľný vplyv na
IKOM u sledovaných huculských koní. Štatisticky vysoko významné rozdiely boli zistené pri
mnohonásobnom porovnávaní medzi všetkými meranými huculskými chovmi. Najvyššiu
priemernú hodnotu v IKOM dosahovali huculské kone z Topoľčianok, naopak najnižšie
priemerné hodnoty dosahovali huculské kone chované na Liptove (viď. tab. č. 9). Aj napriek
tomu, že IKOM, tak ako IM, súvisí s OHr, a preto by sa dalo čakať, že najvyšší IKOM budú
mať hucule zo SR Hucul klubu, nie je tomu tak. Už pri porovnávaní IFT bolo naznačené, že
najkompaktnejšie kone budú pravdepodobne z Topoľčianok, pretože si dokázali zachovať
najlepší pomer OHr k ŠDT.
Tab. č. 9: Porovnanie miesta merania podľa IKOM
Skupina

Prípady

Priemer

Liptov

10

116,8

Liptov

SR Hucul klub

18

124,12

*

Topoľčianky

27

124,61

*

SR Hucul klub

Topoľčianky

*

*
*

*

Pri efekte pohlavia bol zistený štatisticky preukazný vplyv efektov veku a miesta merania na
IKOST u huculských koní. IKOST úzko súvisí s Ohol a preto výsledok, kde sme pomocou
mnohonásobnej analýzy zistili, že hucule vo vekovej kategórií 3-6 rokov dosahovali najnižšie
priemerné hodnoty (12,35 cm) a naopak veková kategória 19 a viac rokov dosahovala
najvyššie priemerné hodnoty (13,02 cm), nie je prekvapivý. K rovnakým záverom sa
dopracovala aj MATOUŠOVÁ et al. (2004) a to, že zväčšenie obvodu holene spôsobilo u
huculských koní chovaných v Českej republike a v Poľsku zvýšenie kostnatosti. Pri
mnohonásobnom porovnávaní boli zistené preukazné rozdiely aj medzi miestami merania,
konkrétne medzi huculskými koňmi z Topoľčianok, ktorý dosahovali najnižšie priemerné
hodnoty (12,34) a huculami chovanými na Liptove, ktorý dosahovali najvyššie priemerné
hodnoty (12,8). Štatisticky vysoko preukazný vplyv na index kostnatosti bol zistený pri efekte
pohlavia. Pri mnohonásobnom porovnávaní boli zistené preukazné rozdiely medzi žrebcami
a kobylami, kde žrebce dosahovali najvyššie priemerné hodnoty a kobyle naopak najnižšie
(viď. tab. č. 10). K rovnakému záveru sa dopracovala aj MATOUŠOVÁ et. al. (2004) pri
porovnávaní exteriéru huculských koní chovaných v Českej republike a v Poľsku a to, že
žrebce sú kostnatejšie a širšie v pomere ku kohútikovej výške.

Tab. č. 10: Porovnanie pohlavia podľa IKOST
Skupina

Prípady

Priemer

kobyly

48

12,46

žrebce

7

12,88

kobyly

žrebce
*

*

ZÁVER A DOPORUČENIE DO PRAXE
Cieľom práce bolo zhodnotiť vplyv faktorov veku, línie, pohlavia a miesta merania na
základné telesné rozmery a indexy telesnej stavby huculských koní vo vybraných chovoch na
Slovensku. Najviac štatisticky preukazných rozdielov bolo zistených pri efekte miesta
merania. Zo sledovaných mier a indexov vyšli 3 z nich štatisticky vysoko preukazné.
Štatisticky nepreukazné vyšli pri efekte miesta merania len OHr a Ohol. Na základe našich
meraní môžeme predpokladať, že huculské kone chované v Topoľčiankach sú vyššie a
kompaktnejšie ako huculské kone z ostatných zmeraných chovov, huculské kone z Liptova sú
zas najnižšie, najmenej kompaktné a mohutné ale sú najkostnatejšie a hucule zo SR Hucul
klubu sú najmohutnejšie a v ostatných mierach dosahovali stredné hodnoty. Efekt miesta
merania v sebe zahŕňa nielen prostredie, v ktorom hucule žijú, ale aj techniku a technológiu
chovu. Z výsledkov analýzy vplyvu pohlavia sme zistili vplyv na 4 rozmery a indexy, a to
štatisticky vysoko preukazný na Ohol, IM a IKOST a štatisticky preukazný na OHr. Z analýzy
telesných rozmerov a indexov vyplýva, že huculské kobyle sú mohutnejšie ako žrebce, ktoré
sú oproti kobylám zas kostnatejšie. Vplyv efektu línie vyšiel po analýze štatisticky
nepreukazný. Posledným zo sledovaných efektov bol vek huculských koní. Tento efekt mal
štatisticky preukazný vplyv na 1 telesný rozmer - Ohol a 1 index – IKOST. Mnohonásobná
analýza preukázala významne odlišné páry. Najvyššie priemerné hodnoty dosahovali kone
patriace do skupiny 19 a viac ročných a najnižšie priemerné hodnoty kone patriace do skupiny
3-6 ročných. Je teda pravdepodobné, že Ohol a s ním súvisiaci IKOST sa so stúpajúcim
vekom zvyšuje. Z uvedených výsledkov možno konštatovať, že medzi populáciami
huculských koní z meraných chovov sa vyskytujú určité rozdiely. Pre zvýšenie úrovne
a zlepšenie chovu by som odporučila hlavne vyššiu úroveň selekcie a šľachtenia a taktiež
zmenu podmienok chovu huculských koní tak, aby vyhovovali ich požiadavkám a nemenil sa
vplyvom nevhodných podmienok ich drahocenný exteriér. Tiež by som odporučila dohodnúť
sa na smerovaní šľachtenia. Hucul je kôň odolný tvrdým podmienkam, nenáročný, skromný
na kŕmenie, s dobrým zdravotným stavom a pokojným temperamentom a našou prioritou by
malo byť zachovať u hucula tieto drahocenné vlastnosti aj pre budúce generácie. Výsledky
spojené s týmto výskumom budú predmetom ďalšieho, rozsiahlejšieho bádania.
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